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Izoflawony:

✓Są podgrupą fitoestrogenów – naturalnych 
substancji roślinnych o strukturze podobnej do 
17β-estradiolu (głównego żeńskiego hormonu 
płciowego należącego do estrogenów)



Izoflawony:

✓Są jedną z sześciu klas bioaktywnych związków 
należących do flawonoidów występujących 
powszechnie w żywności pochodzenia 
roślinnego. 

✓Substancje te, spożywane wraz z dietą 
człowieka, wykazują działanie ochronne przed 
wieloma chorobami przewlekłymi.



Wyróżniamy trzy rodzaje izoflawonów:



Budowa chemiczna

Izoflawony w swojej budowie zawierają 15 atomów węgla (C6-
C3-C6). Dwa pierścienie: benzenowy i fenylowy połączone są 
między sobą trójwęglowym łańcuchem, który wraz z atomem 
tlenu oraz dwoma atomami węgla z pierścienia benzenowego 
tworzą trzeci pierścień – piranowy.

Podstawowe struktury chemiczne izoflawonów



Źródła izoflawonów w diecie

Niektóre produkty mięsne: mięso z piersi 
kurczaka, hamburgery wołowe, frankfurterki

i kiełbaski wędzone wieprzowe i wołowe

Owoce morza tj. krab i 
tuńczyk

Jaja Pieczywo pełnoziarniste
i inne wypieki z mąki 

pełnoziarnistej

Chleb chrupkiProdukty sojowe
(tofu, jogurty, desery
i mleka sojowe)



Makaron, kasza pęczak, 
kasza kuskus, ryż brązowy

Owoce: porzeczki, marakuja, 
biały grejpfrut

Rośliny strączkowe: fasola, 
soczewica, ciecierzyca, soja, 

fasolka szparagowa, 
zielony groszek, bób

Warzywa: szparagi, brokuły, czosnek, 
ziemniaki, bataty, 

Kiełki sojowe 



Oliwa z oliwek Sok 
pomarańczowy

Herbata zielona 
i jaśminowa

Kawa parzona MusliMasło orzechowe

Orzechy: włoskie, laskowe, nerkowca, 
ziemne, migdały, pistacje

Suszone owoce: daktyle, śliwki, 
morele, żurawina, rodzynki

Siemię lniane

Wiórki 
kokosowe



SOJA i PRODUKTY SOJOWE są 
najbogatszym źródłem

izoflawonów

Jedna porcja SOI (100g) 
dostarcza aż 65,11 mg 

izoflawonów!

Podczas gdy taka sama ilość 
BOBU (100g) dostarcza

1,29 mg izoflawonów

Pozostałe źródła izoflawonów w 
swoich typowych porcjach zawierają 

od 0,01 do 1,09 mg izoflawonów



Dlaczego izoflawony są ważne?

Wiele z ich funkcji wiąże się z budową tych 
związków, a dokładniej z ich strukturalnym 

podobieństwem do 17β-estradiolu (głównego 
żeńskiego hormonu płciowego należącego do 

estrogenów). Dzięki temu mogą one wykazywać 
korzystne działanie dla organizmu.



Co za tym idzie?

✓Wpływają pozytywnie na stan kości

✓Wykazują działanie przeciwzapalne i 
przeciwutleniające

✓Mają pozytywny wpływ na układ sercowo-
naczyniowy, obniżają poziom cholesterolu LDL

✓Zmniejszają objawy menopauzy u kobiet tj. 
uderzenia gorąca

✓Zmniejszają ryzyko nowotworu prostaty i piersi



Spożycie izoflawonów na świecie

• Średnie spożycie izoflawonów w krajach 
europejskich wynosi 1 mg/ dobę, podczas gdy 
w krajach azjatyckich, średnie spożycie mieści 
się w zakresie 20-50 mg/ dobę

• Spożycie w samej Japonii jest wyższe niż w 
pozostałych krajach azjatyckich i wynosi ono 
25-50 mg/ dobę

• W przypadku Kanady, Stanów Zjednoczonych 
i Europy – jest ono niższe niż 3 mg/ dobę
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Średnie dzienne spożycie izoflawonów ogółem w 
populacji europejskiej. 
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